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Zalecenie dot. czyszczenia i pielęgnacji
BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

PERFECTLY CLEAN - FOR SURE

Usunąć brud.

Zabrudzenia Sposób wykonania Sprzęt czyszczący

SILNIEJSZE ZABRUDZENIA ROZPUSZCZAL-
NE ZASADOWO

tj. krew, białko, oleje i tłuszcze, czy resztki 
jedzenia (jak np. kawa, wino czerwone) usu-
wać przez intensywne mycie na mokro przy 

użyciu Indumaster® Step IR 16 lub Indumas-
ter® Protect IR 30. 

Roztwór myjący rozprowadzić równomier-
nie i pozostawić na krótko do zadziała-
nia.

Wyczyścić odpowiednią ściereczką z 
mikrofazy lub padem.

 

Zdjąć brud i spłukać wodą.
 

Aluminium jest srebrzysto-białym, lekkim i miękkim 
metalem. Jego strukturę naruszają kwasy i zasady, ale 
jest w dużej mierze odporny na korozję dzięki swobo-
dnemu tworzeniu cienkiej, zwięzłej warstwy tlenków. 
Aby wzmocnić naturalną warstwą tlenkową, a tym 
samym zwiększyć ochronę, przeprowadzany jest pro-
ces anodyzowania. Materiały te znane są również pod 
nazwą Eloxal (elektrycznie utlenione aluminium).

POWIERZCHNIE ALUMINIOWE WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ

CZYSZCZENIE

CZYSZCZENIE GRUNTOWNE I INTENSYWNE

Usunąć brud.

Zabrudzenia Sposób wykonania Sprzęt czyszczący

ZABRUDZENIA TYPU GRAFFITI

Do usuwania zabrudzeń typu graffiti (fla-
mastry, tusz do pieczątek, etc.) zalecamy 
gotowy do użycia odplamiacz
Clean Up G 555 .

 Ściereczkę myjącą spryskać Clean Up 
G 555 , zabrudzone powierzchnie czyścić 
miejscowo, a następnie przemyć wodą.  

UPORCZYWE ZABRUDZENIA

W celu usunięcia uporczywych zabrudzeń 
należy stosować Metapol G 505 .

Metapol G 505 nanieść na wilgotną 
ściereczkę myjącą, wyczyścić zabrudzoną 
powierzchnię, a następnie wypolerować.

CZYSZCZENIE SPECJALNE



2/22Wyżej wymienione produkty stanowią przykłady zalecanych produktów marki Buzil. Należy jednak sprawdzić na niewidocznym miejscu tolerancję materiału poddawanego zabiegowi na działanie produktu do czy-
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Zalecenie dot. czyszczenia i pielęgnacji
BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

PERFECTLY CLEAN - FOR SURE

CZYSZCZENIE CODZIENNE

Usunąć brud

Zabrudzenia Sposób wykonania Sprzęt czyszczący

ZABRUDZENIA ORGANICZNE/NIEORGA-
NICZNE 

takie jak białko, oleje i tłuszcze oraz resztki 
jedzenia (np. kawa, wino czerwone itp.)

Do codziennego mycia odpowiedni jest 
neutralny środek myjący i chroniący do 
tworzywa sztucznego Vario Clean Trendy 
T 560 Także gotowy do użycia środek do 
mycia natryskowego Drizzle® Blue SP 20 
jest doskonałym środkiem do codzien-
nego mycia powierzchni aluminiowych 
wewnątrz pomieszczeń.

WSKAZÓWKA: Po umyciu, powierzchnię 
przemyć wodą.

  

CIĄG DALSZY: CZYSZCZENIE POWIERZCHNI ALUMINIOWYCH


